
                                                Memo 
 
 
 
 
 

 

 

Meeste recente ontwikkelingen uitvoering en samenwerking 
belastingtaak  Scherpenzeel 

 
 
Verzonden aan: gemeenteraad 

 
 

Afzender: College van burgemeester en 

wethouders 

Datum: 19 juni 2020

 
 
Hierbij informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen in gemeente Scherpenzeel met 

betrekking tot de uitvoering van de belastingtaak en de overgang naar Veenendaal. 

  

Op woensdag 17 juni jl. heeft wethouder I. van Ekeren wethouder Vlam geïnformeerd over het 

voornemen van Scherpenzeel om een besluit over de overgang naar Veenendaal uit te stellen tot 

september 2020. Dit mede in verband met standpunt van provincie Gelderland om te starten met 

een herindelingsprocedure. Ons college is onaangenaam verrast door dit voornemen. Het betekent 

dat gemeente Scherpenzeel haar besluit van september 2018 om de belastingtaak, samen met 

gemeente Woudenberg, onder te brengen bij gemeente Veenendaal uitstelt en naar eigen zeggen 

ruimte wil kopen om tot een heroverweging te komen. De drie gemeenten hebben een 

intentieovereenkomst getekend en werken sinds september 2018 aan de overgang. Deze overgang  

was gepland op 1 januari 2020 en werd uitgesteld in verband met de in de administratie van 

Scherpenzeel geconstateerde achterstanden. Deze achterstanden leidden niet alleen tot het moeten 

wegwerken van achterstallige aanslagen over 2017, 2018 en 2019 maar ook tot druk op de 

aanslagoplegging 2020 en een lagere kwaliteit van het WOZ-proces. Resulterend in verscherpt 

toezicht door de Waarderingskamer.  

  

Het besluit tot uitstel leidt ertoe dat Scherpenzeel haar belastingtaak hoogstwaarschijnlijk niet aan 

Veenendaal kan overdragen per 1 januari 2021. Ook al zou Scherpenzeel hiertoe besluiten in 

september 2020, dan is de tijd voor de transitie en voorbereiding te kort. Scherpenzeel dient zelf 

zorg te dragen voor uitvoering van haar belastingtaak, het op orde brengen van de kwaliteit van de 

administratie en het WOZ proces en de implementatie van de verbeteropdrachten van de 

Waarderingskamer. Onderdeel van die verbeteropdracht was het vertrouwen dat de 

Waarderingskamer heeft uitgesproken in het opvolgen van de verbetermaatregelen omdat overgang 

naar een stabiele en toekomstvaste samenwerkingspartner was voorzien.  

  

Voor gemeente Woudenberg betekent dit het volgende. De belastingtaak van Woudenberg kan 

alleen op voldoende kwaliteitsniveau en conform de wettelijke eisen worden uitgevoerd door 

overgang naar Veenendaal. Dit conform uw besluit in september 2018 en beschreven in het 

raadsvoorstel dat op 23 juni in de raadscommissie wordt besproken. De zorgelijke situatie van de 

Scherpenzeelse administratie, de huidige bestuurlijke keuzes en die in de afgelopen jaren 



onderstrepen voor ons het belang en de urgentie om de Woudenbergse belastingtaak zo snel 

mogelijk onder regie te brengen van Veenendaal en alle werkzaamheden voor deze transitie te 

starten.  Omdat de administraties van Scherpenzeel en Woudenberg vervlochten zijn, brengt dit 

risico’s met zich mee. Oplossing is de database voor Woudenberg zo snel mogelijk los te koppelen 

van Scherpenzeel ten einde de kwaliteit en de uitvoering van de processen te kunnen waarborgen 

tegen het afgesproken kwaliteitsniveau en inrichting. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook hebben 

beide gemeenten projectkosten gemaakt die nu teniet worden gedaan. Dat geldt voor de 

oorspronkelijk geplande conversie in november 2019 en de huidige voorbereidingskosten. Gemeente 

Scherpenzeel heeft ambtelijk laten weten dat andere opties dan overgang in beeld zijn, maar over 

de consequenties hiervan heeft nog geen ambtelijk en/of bestuurlijk overleg plaats kunnen vinden 

met Veenendaal en Woudenberg.  

  

Wij constateren dat gemeente Woudenberg door dit voorgenomen besluit van Scherpenzeel 

benadeeld wordt. De administratie en systemen moeten nu volledig ontkoppeld worden. Dit bovenop 

de achterstanden die onder leiding van Scherpenzeel zijn ontstaan, waarvoor sinds september 2019 

tot heden en vanaf heden voor de ontvlechting en transitie extra kosten moeten worden gemaakt.  

Gemeenten Veenendaal en Woudenberg gaan gezamenlijk in gesprek met Scherpenzeel over de 

gevolgen en de kosten die hiermee gepaard gaan. 

  

 

 

 

 


